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Geachte directie, 

Hierbij willen wij onze zienswijze geven op de ontwerp methodebesluiten met betrekking tot 
regionale netbeheerders gas en elektriciteit in de periode 2014-2016. Zoals bekend is onze 
gemeente indirect aandeelhouder van Stedin Netbeheer BV, Wi] menen echter ook een 
rechtstreeks belang te hebben bij de ontwerp methodebesluiten. 

Onze gemeente ontvang dividend uit de winst die Eneco behaalt met de produktie, levering 
en met het transport van energie. Deze dividend-stroom vormt een belangrijke inkomstenbron 
voor onze gemeente. De concernwinst van Eneco wordt vooral geboekt met het transport van 
energie. De produktie en levering van energie levert Eneco minder winst op. De ontwerp 
methodebesluiten hebben tot gevolg dat de inkomsten van Stedin (de transporttak van het 
Eneco - concern) sterk dalen, terwijl de kosten naijlen. Het resultaat van Stedin neemt 
daardoor direct sterk af en zal naar verwachting niet gecompenseerd kunnen worden door op 
korte termijn elders binnen Eneco extra inkomsten te genereren. Eneco zal de komende jaren 
blijven investeren in het netbedrijf en in het produktie- en leveringsbedrijf om zijn continuïteit 
op lange termijn te borgen en aan zijn wettelijke plichten, waar het betreft de investeringen in 
het netbedrijf, te kunnen voldoen. Eneco zal derhalve voorrang moeten geven aan de 
uitvoering van zijn investenngsplannen boven het uitbetalen van dividend aan zijn aandeel
houders. Dit maakt dat de gemeente als aandeelhouder rechtstreeks de gevolgen ondervindt 
van verlaging van de transporttarieven. Dat maakt onze gemeente rechtstreeks belang
hebbend bij de ontwerp methodebesluiten gas en elektriciteit. 

Verder zijn wij van mening dat de voorgestelde vergoeding van de gemiddelde vermogens
kosten (WACC) van 3,6% relatief laag is en geen recht doet aan de werkelijke kosten van de 
integrale leningportefeuille van het concern en evenmin voldoet aan de eisen van een redelijk 
maatschappelijk rendement voor de aandeelhouders. Dit wordt bevestigd door een onderzoek 
van P\NC, dat is gepubliceerd in het blad ESB van 17 meijl.. Op basis van dat onderzoek 
wordt een WACC van tenminste één procentpunt meer (dus tenminste 4,6%) noodzakelijk 
geacht. 



De voorgestelde relatief lage WACC draagt tevens het gevaar in zich dat de (net)bedrijven hun 
investeringen met kortlopende leningen gaan financieren in plaats van met langlopende 
leningen, die meer geëigend zijn gelet op de aard van de activa (netwerken). Deze mismatch 
tussen levensduur van de netwerken en leningtermijn is ongewenst, omdat de netbeheerder 
daardoor in problemen kan komen bij een onverwachte stijging van de rente. Dit kan de 
voorzieningzekerheid van de netwerken van Stedin, waarvan een groot deel in onze regio ligt, 
aantasten. Ook dit maakt dat onze gemeente rechtstreeks belanghebbend is bij de ontwerp 
methodebesluiten. 

De door het ACM voorgestelde tijdstip van invoering van de WACC (de zogenaamde "one-
off') biedt Stedin weinig tijd om de exploitatiekosten te verlagen. Deze exploitatielasten liggen 
voor een belangrijk deel vast (rente en afschrijvingskosten) waardoor een aanpassing vooral in 
de personele sfeer zal moeten plaatsvinden. Een dergelijke ingrijpende aanpassing van de 
organisatie kan redelijkerwijs niet op korte termijn worden geëffectueerd, maar dient te worden 
uitgesmeerd over een langere periode. Daarom pleiten wij er voor de zogenaamde "one off" te 
schrappen en te vervangen door een geleidelijke tariefaanpassing (stel over een periode van 3 
jaar). Het is ons overigens niet geheel duidelijk op grond van welke argumenten deze "one-
off' bij de landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie niet wordt toegepast en bij de regionale 
netbeheerders wel. Hier lijkt sprake van ongelijke behandeling van de regionale en landelijke 
netbeheerders. 

Burgers en bedrijfsleven zijn gediend met een gematigde en zo mogelijk voorspelbare tariefs
ontwikkeling. Met de gekozen reguleringsperiode van 3 jaar en de relatief lage WACC is de 
kans aanwezig dat na 3 jaar substantieel hogere transporttarieven nodig zijn om de voor
zieningzekerheid van de netten veilig te stellen. Wij achten dergelijke fluctuaties in de 
transporttarieven ongewenst en staan een meer gematigd tarievenbeleid voor, 

ïarft^vattend zijn wij van mening dat de gevolgen van uw voorgenomen besluit te ingrijpend 
zullen\ijn voor zowel de onderneming als voor de publieke aandeelhouders. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

De burgemeester. 


